
 

 

  
 

  

Lublin, dn. 22.09.2021 r.  

 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

ul. Prym. St. Wyszyńskiego 2 

20-950 Lublin 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/MW 

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY – TRENERA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ KULINARNYCH 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach projektu „WŁĄCZENI - Mieszkania 

wspomagane wspierane drogą do samodzielności” realizowanego na podstawie umowy                                        

o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020 dla 

Uczestników Projektu (UP) mieszkańców mieszkań wspomaganych.  

 

Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy – trenera, który prowadziłby zajęcia kulinarne. 

Zajęcia będą się odbywały w budynku Domu Spotkania w Dąbrowicy, od października 2021 roku do 

sierpnia 2023 roku.  

 

W związku z powyższym poszukujemy: 

Wykonawców gotowych do podjęcia się przeprowadzenia zajęć prosimy o wycenę kosztów                 

(Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe).  

 

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie w szczególności: 

 Nauka gotowania i przechowywania żywności 

 Przedstawienie kwintesencji zdrowej diety 

 Wspólne przygotowywanie potraw odpowiednich dla osób starszych, niepełnosprawnych 

zgodnie z zaleceniami lekarza.  

 Konsultacje dietetyczne 

 

Prowadzenie  zajęć 16 godz. zegarowych miesięcznie przez okres 23 miesięcy (umowa zlecenie). 

 

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta  winna  być  sporządzona  na  piśmie,  w  języku  polskim,  w  formie zapewniającej 

pełną czytelność jej treści. 

 

2. Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez 

Zamawiającego wzorami: 

1) Wypełniony formularz oferty 

2) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań 

3) Wypełnione zgodnie ze wzorem CV  

 

3. Kontakt w sprawie proszę kierować na adres e-mail: lublin@caritas.pl, tel. 534 00 33 00. W toku 

badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od osób wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
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4. W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić                                    

w zamkniętej kopercie i opisanej: „Wybór na pracownika  trenera zajęć kulinarnych 

niesamodzielnych w mieszkaniach wspomaganych wspieranych w Dąbrowicy. NIE 

OTWIERAĆ PRZED DNIEM 01.10.2021r.” 

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:    

Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na 

adres: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, godziny 

otwarcia: poniedziałek–piątek 7.30–15.30 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych 

od pracy).  

 

6. Termin złożenia oferty osobiście do 29.09.2021 roku do godz. 15.30, drogą elektroniczną do 

29.09.2021roku do godz. 23.59. 

 

7. Otwarcie ofert i rozmowy kwalifikacyjne nastąpią niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej ul. Prym. St. Wyszyńskiego 20-950 Lublin. 

 

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 

 

9. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do 

Zamawiającego. 

 

 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 spełnienie wymogów dotyczących kwalifikacji lub kompetencji oraz zapoznanie z  zakresem 

obowiązków w formie pisemnej 

 prowadzenie  zajęć 16 godz. zegar./miesiąc przez okres 23 miesięcy począwszy  od 10.2021 

roku  

 złożenie oświadczenia, „nie byłem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe”. 

 złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu 

Karnego. 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału 

w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana 

zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować:  

 

Cena – 100%  

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, której suma przyznanych punktów będzie największa. 

 

 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 



 

 

  
 

2. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane i być złożona na wzorze oferty 

dołączonym do niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  

4. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku 

załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym 

dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

8. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także 

do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, w 

szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej 

dokumentacji.  

9. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy. Oferta wymaga 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu  składającego zgodnie                                           

z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest 

razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo; 

10. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

12. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy: 

a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług 

będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy i bez zachowania należytej staranności,  

b)  zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego                       

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:  

- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,  

- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą 

poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich 

części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

13. Oferenci nie mogą korzystać z usług podwykonawców, tj. przekazywać zlecenia wykonania 

przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy  

w zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 

b) Harmonogramu realizacji umowy; 

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych 

na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w 

nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie 

zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do 

umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą, który 

otrzymał najwyższą ilość pkt., w przypadku kiedy z tym Wykonawcą wcześniejsza realizacja 

umów nie odbywała się w sposób terminowy i zgodnie z ustaleniami. 



 

 

  
 

16. W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności: 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

- postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia; 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli środki, który Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wartość 

najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

3.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielanie zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed 

upływem terminu składania ofert; 

- złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


